
Diumenge XXXII de durant l’any
 

Gràcies, avis  

tenim a la memòria i en el nostre cor.
Pensem que a ells devem que puguem recordar i reviure les nostres tradicions, les 
petites històries del poble,  que quan les sentíem ens assemblaven contes, i algunes 
pregàries de la nit. 
Gràcies avis per la vostra paciència, generositat i amor.
Al llegir l’evangeli, quan Jesús ens presenta la pobre vídua que dóna tot el que té , ens 
hem recordat de vosaltres. Sí, ens vareu donar tot i encara els que esteu entre 
nosaltres ho continueu donant tot. Gràcies. 
 
 

Intencions de misses 

Dissabte 7 : Pilín Giol Pujalt      

Diumenge 8 : 10h Josep M. Relats Ruaix. 12h Joan Casanovas Coma. Ricard Sopena 

Martínez (2n Aniv.) 
Dilluns 9 : Ànimes   

Dimarts 10 : Difunts   

Dimecres 11 : En acció de gràcies

Dijous 12 : Ànimes 

Divendres 13 : Difunts   

Dissabte 14 : Dolors Sala Bou

Diumenge 15 : 10h Pere Espuña Font (4t Aniv.) Maria Calm. 
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La setmana passada tots celebraven la festa de Tot 
Sants i segurament no va faltar a cap casa els dolços 
tradicionals, castanyes, moniatos i panellets.
Des de petits recordem aquesta diada com el moment en 
que infants, joves i avis ens trobàvem a vegades, al 
voltant d’un gran foc, mentrestant s’anaven fent els 
moniatos, i les castanyes se sentien petar
sempre una història que explicar de quan eren nens
del que era costum fer en el poble. Tots escoltàvem amb 
atenció. Ara que som més grans, potser no és tant fàcil 
trobar-nos, perquè la societat ha fet canviar 
costums. 
Per això el Grup ha cregut que seria bo i just recordar els 
nostres avis , els que els tenim a casa i aquells que els 
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Grup Baobab 
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Comunitat parroquial. 



Tinguem en compte... 

Horari de Misses : Dilluns, dimarts, dimecres, divendres i dissabte a les 8 del vespre, 

dijous a les 8 del matí. Diumenge missa a les 10 i a les 12. 

Despatx parroquial : Dimarts de 4 a 2/4 de 6 de la tarda.  

Càritas parroquial: Dijous de 5 a 8 tarda  

 

Vida de la parròquia  

 
Pelegrinatge a Terra Santa : Avui trobada a Centelles dels que vam participar en el 
Pelegrinatge del 2 al 9 de setembre passats. 
 
Catequesi familiar : Dilluns a les 9 del vespre reunió de preparació per als pares que 
no hi van poder assistir la setmana passada..  
 
Celebració de la Confirmació 2015 : Serà dissabte vinent  dia 14 de novembre a les 8 
del vespre. Avui els confirmats participaran a la missa de les 12 i ens convidaran  a 
acompanyar-los. No els deixeu sols.  
 
Àmbit Solidari : Des de Càritas se’ns demana una estufa, un llit individual amb 
matalàs i un llit de matrimoni amb matalàs.  A qui pugui ajudar, moltes gràcies.  
 
Sala Museu . Jornada de portes obertes : El diumenge 22 de novembre a les 5 de la 
tarda fins les 8 del vespre. Començarem amb sessió explicativa pels que no van poder 
ser-hi el dia de la inauguració i tothom qui vulgui.   
   
 
Col·lecta  del dissabte i diumenge darrers ......................................................329,26€ 
Full i Espurna .......................................................................................................54,34€ 
         Moltes gràcies  
 
 
Parròquia de Sant Martí de Centelles 
 
Església de Sant Miquel Sesperxes: Avui a les 11 missa i pregària pels difunts al 
cementiri.  
 
 
Per a pensar 
 

 
Déu fa amb nosaltres el que nosaltres fem amb una 
torxa; no l’encenem perquè ella tingui llum, sinó perquè 
ens faci llum a nosaltres i al món. 
 

W. Shakespeare 
  

 
 

Podeu trobar-nos a www.parroquiadecentelles .cat 
I també amb el domini .com  


